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Handikapprådets möte 

Tid Torsdag 16.3.2023 kl 18-20 

Plats Medborgarinstitutet, Mannerheimgatan 15, eller alternativt enligt 
eget val Teams.   

Närvarande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borta 

Johanna Aaltonen, ordförande 
Maija Aatelo, viceordförande 
Matti Lehesniemi 
Kirsti Nuotio 
Antti Sinisaari 
Mari Tammisaari 
Håkan Westerholm 
Leena Ongley 
Seija Koponen 
Hilkka Reinivuo, varajäsen 
Petra Bärlund-Hämäläinen, sekreterare 
 
Jorma Kiljunen 
 

 
26 Mötet öppnas 

Ordförande öppnade mötet kl. 18.  
 

27 Mötets laglighet och beslutförhet 
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 
28 Borgå stads medborgarinstitut, presentation och diskussion 

Maria Malin, biträdande rektor på medborgarinstitutet, berättade 
om verksamheten, dess ledande principer, studentstatistik, 
kursplatser och anmälningsförfarandet. Alla är välkomna att delta i 
kurserna. Institutet har även en studentkår för studerandes 
intressebevakning.  
 
I diskussionen blev ett central tema själva inskrivningsförfarandet 
och att de populära kurserna fylls så snabbt. Det önskades att 
särskilt populära kurser skulle ökas i antal, vilket skulle ge fler 
möjlighet att delta.  
 
Vi tackade medborgainstitutet för att de beaktat EU:s 
handikappkort. Detta gör att assistenten kan delta gratis. Maria 
Malin lovade också att ta reda på om samma förfarande gäller för 
till exempel teckenspråkstolkar. Teckenspråkstolkar (särskilt på 
svenska) är svåra att få, vilket gör det troligt att personen inte 
kommer att kunna delta i kursen varje gång. I dessa situationer 
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kunde det finnas någon form av ekonomisk kompensering av 
kursavgiften. Maria Malin lovade att även kolla upp denna fråga.  
 
Handikapprådet har mycket kunskap som också skulle kunna 
utnyttjas i olika frågor som rör medborgarinstitutet. Till exempel 
togs lokalens ljudåtergivning och induktionsslingor upp. Man kom 
överens om att samarbetet skulle fortsätta. 
 

29 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Leena Ongley och Antti Sinisaari.  

 
30 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes.  
 

31 Beslut från föregående möte 
Besluten godkändes. 

 
32 Stadens olika nämnder/ aktuella ärenden  

o Livskraftsnämnden: Sysselsättningstjänsternas organisering. 
Följer upp ärendet.   
 

o Stadsutvecklingsnämnden: På listan kommande 
gatubeläggningsarbeten. Omgivningen kring Konstfabriken har 
till exempel varit utmanande och får nu en ny beläggning. 
Under reparationstiden blir korsning av gator lätt omöjligt. Man 
kom överens om att sekreteraren skulle skicka hälsningar från 
handikapprådet om att korsandet av gator trots asfaltering 
skulle vara möjliga och framför allt säkra.  
 

o Nämnden för växande och lärande: Inget särskilt att notera 
 

33 Nylands handikappråd 
Har inte sammankallats.  

 
34 Hälsningar från välfärdsområdets handikappråd  

Utsetts representanter till nämnderna och gjort uttalanden. Antalet 
begäran om uttalanden är särskilt stort. FPA har haft utmaningar 
att hitta svenskspråkig teckenspråkstolk till Håkan Westerholm. 
 

35 Hälsningar från färdtjänsternas kundgrupp 
Nästa möte är den 21.3.2023.  

 
36 Verksamhetsberättelse 2022 

Vi granskade utkastet till verksamhetsberättelse punkt för punkt. 
Vid mötet gjordes vissa förtydliganden och man kom överens om 
att sekreteraren skulle skicka den sista versionen till medlemmarna 
och suppleanterna. Till denna kan skickas korrigeringsförslag. Man 
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kom överens om att verksamhetsberättelsen skulle godkännas via 
e-post. 
 

37 Verksamhetsplan 2023 
Det fanns inte tid att diskutera ärendet på mötet. Man kom överens 
om att sekreteraren skulle skicka den sista versionen till 
medlemmarna och suppleanterna. Till denna kan skickas 
korrigeringsförslag. Man kom överens om att verksamhetsplanen 
skulle godkännas via e-post.   

 
38 Riksdagsval och tillgänglighet 

Petra redogjorde kort om valens tillgänglighet. Det finns en vilja att 
göra bättre ifrån sig i detta avseende. Frågan kom upp på 
handikapprådets februarimöte. 

 
Borgå stad har 4 valbås som är lämpliga för rullstolsburna (sänkta 
bord och sänkta gardiner). Valbussen är tillgänglig. På själva 
valdagen är de tillgängliga valbåsen placerade i Kvarnbackens 
skola, Hamarin koulu, Linnajoen koulu och Kantele-huset.  
 
Valdistriktet bestämmer var du kan rösta på själva valdagen. I 
kommande utbildningar till valkomittén betonas att beakta 
tillgängligheten, planera på förhand och göra behövliga 
förberedelser för det i förväg.  

• https://www.porvoo.fi/sv/forvaltning-och-delaktighet/delta-
och-paverka/val/riksdagsval-2023/ 

• https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/riksdagsvalet-i-borga-
anmalning-till-hemmarostningen-senast-21-3-fore-kl-16/ 
(tillgängligheten lyfts fram i pressmeddelandet) 

 
39 Övriga ärenden 

o ”Henkilökohtaisen avun päivät” planeras (Kynnys, Heta-liitto) 
 

o Inbjudan til handikapprådet till ett webinarium 10.5 kl 15.30-
16.45 ”sote rakenteet uudistuvat – miten käy liikkujan?” Denna 
skickats per epost till medlemmar och suppleanter 13.3.2023.   

 
o Förnyelsen av kollektivtrafiken i Borgå / stadens trafikingenjör 

Matias Leinonen har begärt om att få diskutera om 
planeringens nuläge och övriga aktuella ärenden kring den. 
Detta kombineras till följande möte, 20.4. 

 
o Mötesarvodena 2023 utbetalas: 13.3, 30.6, 29.9, 30.11.  

 
o Önskemål om besökare: Lokalitetsdirektör, 

Stadsutvecklingsdirektör 
 

https://www.porvoo.fi/sv/forvaltning-och-delaktighet/delta-och-paverka/val/riksdagsval-2023/
https://www.porvoo.fi/sv/forvaltning-och-delaktighet/delta-och-paverka/val/riksdagsval-2023/
https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/riksdagsvalet-i-borga-anmalning-till-hemmarostningen-senast-21-3-fore-kl-16/
https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/riksdagsvalet-i-borga-anmalning-till-hemmarostningen-senast-21-3-fore-kl-16/
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o handikapprådets mötesdagar under våren, ändringar, plats och 
gäster 
– 20.4.2023 kl. 17-20, stadshuset, stadsstyrelsens mötesrum 

Teman: verksamhetsstadga (Roope Lenkkeri) och 
Förnyelsen av kollektivtrafiken i Borgå. (Matias Leinonen). 
Närvaromöte, inte via teams.  

– 1.6.2023 kl. 18-20, platsen klarnar senare 
 

40 Möter avslutas 
Ordförande avslutade mötet kl. 20.08. 

 
 
 
 

Johanna Aaltonen  Petra Bärlund-Hämäläinen 
ordförande   sekreterare 

 

Protokolljusterare 

 

Leena Ongely  Antti Sinisaari 

 

 


